Comitè Electoral ICAB 2021
ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021
REUNIÓ DE 28 D’ABRIL DE 2021
Vista la comunicació rebuda en què se sol·licita una sala col·legial per al proper 30 d’abril
per a la presentació d’una precandidatura a les eleccions a càrrecs de la Junta de
Govern de l’ICAB del proper 3 de juny de 2021.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
les eleccions a Junta de Govern celebrades en el període 2009-2017, que posposaven
fins al moment posterior a la proclamació de candidatures la realització en la seu
col·legial d’un acte de presentació de candidatura o de publicitat electoral.
Vist, en concret, l’acord del Comitè Electoral ICAB 2017 de 26 de maig de 2017, segons
el qual fins que tingués lloc la proclamació de candidatures no podia distribuir-se
publicitat de caràcter electoral a les dependències col·legials.
Vist, igualment, l’acord del Comitè Electoral ICAB 2017 de 26 de maig de 2017, que
aprovà la posada a disposició de totes les candidatures que fossin proclamades per
participar en les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern d’un espai col·legial, segons
disponibilitat, per a la celebració d’un acte de presentació per part de cada candidatura,
així com que l’ordre en què les candidatures podrien elegir la data per a la celebració
d’aquest acte de presentació es decidiria per sorteig el mateix dia de la proclamació de
candidatures, en presència d’un representant de cada candidatura.
Vist - si bé segons la jurisprudència la Llei orgànica de règim electoral general no és
d’aplicació directa a les eleccions a les corporacions professionals però sí un possible
criteri inspirador per resoldre dubtes - el que es disposa a l’article 57 apartat 3 de la Llei
orgànica de règim electoral general pel que fa a la reserva pels Ajuntaments de locals
oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de campanya electoral, en
el sentit que “el cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas de Zona
atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias
sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades (…)”.
Atès que de conformitat amb l’article 95 apartat 3 dels Estatuts col·legials “les
candidatures s’han de presentar en el Registre del Col·legi des de l’endemà del dia de
la convocatòria fins que comencin els vint dies naturals anteriors a la data assenyalada
per a la celebració de les eleccions”, és a dir, en l’actual procés electoral fins a les 24 h
del 13 de maig de 2021.
Atès que d’acord amb l’article 95, apartat 6 dels Estatuts col·legials “en el termini màxim
de quaranta-vuit hores des de la finalització del termini de presentació de candidatures,
el Comitè Electoral ha de proclamar les persones candidates que reuneixin els requisits
establerts (...)”.
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Atès que segons l’article 70 dels Estatuts col·legials el compliment dels requisits
previstos per a ser persones candidates està referit al moment de ser proclamades
candidates.
Atès que el Comitè Electoral ICAB 2021 considera que la posada a disposició de les
candidatures que siguin proclamades d’una sala de la seu col·legial per a la seva
presentació suposa facilitar un servei d’interès general, redunda en favor de la igualtat
de totes les candidatures, facilita l’accés de les persones col·legiades a la informació
sobre les diverses opcions i afavoreix la participació.
Atès que, igualment, aquesta mesura afavoreix l’austeritat en la despesa.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Primer.- No autoritzar la cessió, en qualsevol de les formes possibles, de cap sala
col·legial per a la realització d’actes de publicitat electoral fins a la proclamació de les
candidatures a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB.
Segon.- Posar a disposició de totes les candidatures que siguin proclamades, un cop
finalitzi el termini de presentació de candidatures previst a l’article 95 dels Estatuts
col·legials, una sala de la seu col·legial, segons disponibilitat i d’acord amb les mesures
sanitàries d’aplicació, per a la celebració d’un acte de presentació per part de cada
candidatura. L’ordre en què les candidatures podran elegir la data per a la celebració de
l’acte de presentació de la candidatura es decidirà per sorteig el mateix dia de la
proclamació de les candidatures, en presència d’una persona representant de cada
candidatura.
Tercer.- Reiterar el criteri de Comitès Electorals anteriors en el sentit que fins que tingui
lloc la proclamació de candidatures no es podrà distribuir publicitat de caràcter electoral
en les dependències col·legials.
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Barcelona, 28 d’abril de 2021
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